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 شروع رمان 

  انکایب

هستش که   یا یکه  کل طبقات باال متعلق به شرکت کوفت گنیها دارن م نشانه همه 

 مصاحبه   یبرا 

 قرار گذاشتم.  باهاشون 

  کنم،یتموم م میاحمقانه از سواالت مصاحبه رو تو گوش ستیل هیکه دارم  همزمان 

 آسانسور رو  ی دکمه

 . دمیم فشار

دو روز  یبرا  نهایچون مهلت ا شهیبابت خوشحال نم نیاصال از ا ایلویمن، س توریاد 

 بود و حاال اون   شیپ

 نداره.    ها دهی ا نیا حیعوض کردن و تصح یبرا ،یکاف زمان 

 آقای خسیسان ـرم
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 .  گذرهیم شنهادهایو پ ها  دهیعوض کردن ا یاون برا  یزندگ

قرار    یحاالشم برا نیمن هم کنه؟یکند حرکت م  نقدریچرا ا یآسانسور لعنت نیا

  رید قهیمالقاتم پنج دق

 . کردم

از راه پله استفاده کنم، انگشتم رو  یکه دفعات بعد زنمی دارم به خودم غر م کهیحال در

 بار  نیچندم یبرا 

 .  دمیو چهار فشار م یشماره طبقه س یرو

ها   از پله  رممکنهیدامن تنگ؟ غ نیکفشها؟  با ا نی با ا زنم؟یرو دارم گول م یک آخه

 بتونم باال برم. 

اتاقک آسانسور من رو باشتاب به جلو هل داد، تونستم   یمعجزه بود که وقت هی نیا

 خودم رو نگه دارم و از  

 کنم.    یری جلوگ افتادنم

که تا  هیآسانسور نیکندتر نیا م؟یکنی. اصال حرکت مدمیکش یبود؟ آه یچ گهید نیا 

 به حال سوارش  

 .  شدم

 .  مصاحبه مهم برسم نیبتونم به ا ستمی چون مطمئن ن میدلسرد و عصب کامال
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 .   دمیدکمه رو پشت سر هم فشار م دوباره

 شده!   رمیمن االنشم د گه،ی! بجنب داالی 

بعد به صورت کامال  یول  کشمیم یقی. نفس عم رهیگیکنم باالخره داره سرعت م فکر

 با ضربه   یناگهان

 شد.   کیو کل اتاقک تار ستادشیا یبد

 .  یخراب و داغون شد یلعنت یتو -

 رو گفت.   نیاز پشت سرم ا  یبم و خشدار یصدا هی 

  ی. از صداافتهیاز دستم ب  میباعث شد گوش نیو هم دمیتو جام پر یریشدت غافلگ از

 برخوردش با کف  

 پشت سر هم...  یاریبگم اون خرد شد. خب، بد ب  تونستمیم  نیکاب

 توِ!   رِیتقص نهای ا ؟یکرد کاریچ نیبب -

 کنم اما نتونستم.   داشیبتونم پ نیشدم تا با لمس کردن کف زم خم

 .  نمیبب موی تا بتونم گوش ینور بنداز یحداقل کم یتون یم -

 منه   یباعث خوشحال -

   یمرس-
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 .  دمیکش یهوف

 داشتم!  یگوش هیالبته اگه من -

    اد؟یم رون یب لیبدون موبا گهید یک ؟یندار  لیتو همراهت موبا یعنی ؟ی کنیم یشوخ-

  ینکرده بود  تی ذهنت رو مشغول گوش ی. اگه جنابعال یامتحانش کن دیتو هم با دیشا -

  نیما تو ا

 .  میو دردسر نبود مخمصه

 شد! بلند شدم و دستهام رو به کمرم زدم.  جالب

 چطور مگه؟   -

داخل   گهیمتوجه افراد د یکردنهات  مشغول بود. تو حت پیسرت با تا یلیخب، تو خ-

 .  ینشد نمیکاب

 و؟  -

ما   جهیدر نت  شکستینم تمیهوا و گوش  ید یپریصدام نم دن یبا شن یدیدیاگه من رو م -

 االن نور  

و   یکردیها رو نگاه م پنل دکمه تی صفحه گوش یاگه به جا نکهیا گهیو د میداشت

 ها  بار دکمه یس ستیب

 . کردیمطمئنا آسانسور هنگ نم یدادیفشار نم رو
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 کردم اون مرد اطرافم حرکت کرد.   احساس

   ؟یکنیم کاریچ-

من   ری. اون سمت چپم و زدیبه گوشم رس یمتفاوت یجوابم رو داد صداش از جا یوقت

 بود.  

   گردمیم تی دارم دنبال گوش -

 دیکه  با دمیاما با حس حرکت هوا فهم نمی بب تونستمینم یزیبود. چ کیکامال تار فضا

   ستادهیدوباره ا

 .  باشه

 جلو   اریدستهات رو ب -

 دستم؟ درسته؟    یرو بد  میگوش یقصد دار  -

 هی! تو حیرو بدم دستت، مس رمی و قصد دارم ک نیینه، من شلوارم رو دادم پا-

   نطوریواقعا، ا یهرزها

  ست؟ین

 رو دراز کردم.  دستم

 رو بده بهم   می فقط گوش -
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رو کف دستم   میدستش گوش یکیاز دستهاش دست هام رو لمس کرد و با اون  یکی 

 گذاشت.  

 بخاطر انگشتاش با کف دستام بوجود اومد که باعث شد لبخند بزنم.   یقلقلک حس

 .  یدار  ییبایتو لبخند ز -

  باست؟یلبخندم ز ید یاز کجا فهم که،یمطلقا تار نجایا -

    نمیدندونهات رو بب تونمیم -

 نه، حاال نه!   نجایبهم دست داد. لعنت! ا  یدستهام رو ول کرد، حمله عصب نیاز ا بعد

 دستهاش رو گرفتم.   عیکامال عقب بکشه، سر نکهیاز ا قبل

   ؟یریچند لحظه دستهام رو بگ یتونیمتاسفم... من... اوم... فقط م -

 . ستادی و همونجا ا بپرسه دستهام رو محکم گرفت  یسوال نکهیا بدون 

 که سراسر بدنم رو گرفته بود تمام شدن.   ییلرزشها باالخره

 رو جدا کردم.  دستهام

 داشتم.  یحمله عصب هیمن... فقط  ،یبر  یتونیم گهیممنونم، د -

 تموم شد؟  -
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بمونم مسلما بازم دچار حمله  نجایا یشتری. اگه مدت برن یو م ان یم یآره، اونها گاه -

 لطفا   شم؛یم

 حرف بزن تا حواسم پرت بشه.   باهام

   ه؟یخب اسمت چ -

 بزرگ!  شیمعده و گلوم کردم  و ناگهان، نما یباال  ینیسنگ احساس

 اوووووووق   -

 :  دیغر مرد

 بود؟»  یچه کوفت گهید نی«ا 

 زدم.  گهیآروغ بلندتر د هیبدم  یبه سوالش جواب نکهیا بدون 

 داشت   یاحساس خوب ه،ٱ -

 ! یمن رو شکه کرد یبه طرز لعنت  ؟یکار رو کرد نیچرا ا -

 یدرون ششهام رو خال یها باهاش فشارها که بعد از حمله کهیتکن هی نی متاسفم؛ ا -

 تعداد   هی. کنمیم

 . دمیهم دارم. مثال توپهام* رو ماساژ م گهید روش

 گفت:  یلحن متعجب با
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 د؟» ی«ببخش 

  

 . کنهیدارم که ماساژشون کمکم م ییمن توپها -

 :  یپاورق

*Ball   

منظورش توپ بود، و   انکایکه ب ده؛ی(م  ضهی)ب ی)توپ( و هم معن  یکلمه هم معن نیا

   ضهیب  یپسره از معن

   استفاده

 کرد.  

خوش فرم   یحداقل از پشت به طرز لعنت ،ی رسیزن به نظر م هی هیتو شب هات؟  ضهیب -

 .  یهست

کف دستم   یرها یهستن که به صورت دا  شنیتیمد یفلز یهایاوه، نه اونها گو -

   نی. اچرخونمشون یم

 .  شهیم میباعث خونسرد کار

 کردم.  فمیبه گشتن داخل ک شروع

   ه؟ی چ یهمه خشخش برا نیا -
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 کنم!  داشون یپ کنمی م یگذاشته بودم، دارم سع فمیاونها رو تو ک -

 .  دیکشیطول م یکردنشون کم داینور، پ  بدون 

 لعنت! اونها کجان؟  -

 کرد.  یآروم یخنده

   یکف دستت ماساژشون بد ،ی تونی(دارم که تو مضهیمن دو تا توپ)ب -

 ! توپها و دستهات رو از من دور نگه دار، لطفا! یزیتو نفرتانگ -

  ازیکه به ماساژ دادن توپها ن یهست یبه هر حال تو کس   ستم؛ی ن ی! جدالیخی اوه، ب -

 خب ما تو  ؛یدار

 .  نیجوک بگم، هم خواستمی و لعنت، م  می آسانسور خراب شده هست هیبا  یکیتار نیا

  یو کف دستم چرخوندمشون و رو دهیکش یقیکردم. نفس عم دایرو پ هامیگو خوبه

 صداشون تمرکز 

 .  کردم

 گفت:   یز یحالت تمسخرآم با

 چه خوب، واقعا برات اثر دارن؟»  دن،یزنگ م ی«صدا 

 بله   -
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 چند دور، بهش گفتم:   بعد

 « دستهات رو باز کن » 

 رو کف دستش گذاشتم.   هایگو

 خب، حاال اونها رو با انگشتهات جداگانه حرکت بده.   -

 . کنهیرو م نکاریا  یکردم با انگشت اشتباه حس

 نه با انگشت وسط، با انگشت سبابه...   -

آسانسور نخواد زودتر درست بشه مجبورم از انگشت وسطم   نیاوه خوبه، چون اگه ا -

 استفاده کنم! 

 )انگشت فاک( 

 اونها رو بهم برگردون.   گه،یخب بسه د -

پاهاش رو از هم  زیقرار گذاشته بودم تمام مدت قرارمون از کنار م یزن هیبار با  هی -

 باز کرده بود تا 

 که داخل خودش گذاشته بود رو بهم نشون بده، هو هو.   یتوپ چندتا

benwa -   اسمشونballsِِِِ   

تا حاال ازشون استفاده  ؟یست یخب تو متخصص توپها ن ؛ی شناسیپس تو اونها رو م  

 ٱ   -،  ؟یکرد
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 ندارم!   یبه چند تا گو یازیارگاسم ن ینه من برا  -

   ؟یگینه بابا، راست م -

 . سرم رو تکون دادم.  خندهیداره بهم م کردمیحس م یول دمشیدینم درسته

 .  شهیم بی مکالمه داره عج نیا ،ی کٱ -

 شد!  بی عج یهمه چ ،یتو پرده گوشم رو با آروغهات پاره کرد یمن مطمئنم از وقت -

کردم و باعث شد   دن یمنم شروع به خند نش،یمسخره بود و با خند تی موقع نیا کل

 کف  فتنیتوپهام ب

 . میبد هیتک وارهایو به د نیزم مینیبش  میگرفت می. تصمنیکاب

داشت. عطر نفسهاش  ینیریش یخنده  یبیباعث شد گرم بشم، به طور عج  خندهاش

 از ادکلن  یمخلوط

بگم که صداش به   دیجذابم باشه، با یاگه حت کنمینم یمردونه بود. تعجب یبو و

 بود.   یسکس ییتنها

 :  دمیپرس

 ه؟» یات چه شکل افهی«ق 

 صبر داشته باش.  ،ی فهمیآخرش م -

 گفتگو رو شروع کنم.   هیدارم  یفقط سع  -
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  ام؟یکه چه شکل یکن یفکر م -

 .گلوم رو صاف کردم.  شدیخوردن شکمم م چیباعث پ کردیم ان یکه ب یروجور کلماتش

مرد متشخص کت   هیپخته و بالغ که فکر کنم  یصدا هی ؛یدار  یخوب یصدا قتایحق -

   انسالیم  یشلوار

 .  یباش نیبرول مزیج هیشب دیشا ،یباش

 .  کنمیقبولش م -

  ه؟یمن چه شکل افهیخب، به نظرت ق  -

  یکه تو باسن نهیا  دونمیکه م یزیچ ی   از پشت تو داشتم. همه ید ید هیخب من  -

   یجذاب و دندونها

 . درخشنیم یکیچون اونها تو تار یدار  یخوب

بکنه، با سرزنش   یباعث شد اون فکر اشتباه نیدادم و ا رون یرو تکه تکه ب نفسم

 گفت:  

زدن   غیج یبرا اتیچطوره از حنجره لعنت یاریکفتارها رو درب یصدا یخوا یدوباره م اگه

 استفاده » 

 کمکمون اومدن  یبرا دیشا ؟ی«!کن 

 . دمیجلو سمت در آسانسور رفتم با همه زورم به درش کوب به
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 کمک... کمک...   -

 سرم رفت. تمومش کن.   گهیخب، بسه د -

 گفتم:   دمیلرزیشدم همونطور که م گهید یشوک عصب هیدفعه واقعا دچار  نیا

   ؟یر یدوباره دستهام رو بگ یتون یم -

 البته!   -

بزرگ، گرم و  ییرو محکم فشار داد. چشمهام و بستم و تمرکز کردم. دستها دستهام

   یسخت. وقت

 مرتبه ولم کرد.   کی. شدیباعث لذتم م  خوردینفسهاش به صورتم م عطر

 نور، نور!  -

سمت مرد، بغلش  دمیآسانسور روشن بود. پر نیمن کاب یرو باز کردم، خدا پلکهام

 چند   یکردم. برا

 خشک شدم.  بایتقر دمیعقب کش  یهمونطور تو بغلش موندم. وقت  هیثان

تصور کنم. اون اصال   تونستمیبود که م یاز اون   افهتریجذابتر و خوش ق یل یپسر خ نیا

  مزیج هیشب

  یو نه، س ستیو صد البته چهارشونه. اون ب رومندترین  تر،ینبود. جوانتر، سکس  نیبرول

 . شدیسالش م
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به صورت روبه   سبالمیکاله ب هیبلند که اطراف گوشهاش پخش بود و  رهیت یموها

 عقب و برعکس  

فک تراش خورده و   ،یخ ی یبرجسته و قابل توجه، به رنگ آب ییبود. چشمها سرش

 هم   یمحکم یچونه

 . کلماتم رو گم کرده بودم.  داشت

 سالم!  -

 بود.   ییما بود پس کلمه به جا دارید نیاول نیدر واقع ا خب

    دِکس

 ( بود.   یروباه )لوند و سکس هیکوچولو کامال  یمتخصص توپها  واو

 .  نمیآسانسور خراب بشه و نور قطع بشه فقط تونستم اون رو از پشت بب نکهیاز ا قبل

  یبلند، پاها یپرکالغ یموها  ،ی درشتِ قهوها یداشت. چشمها یکنندها رهیخ ییبایز

 ...  دهیکش

 گلوش رو صاف کرد.  اون 

 .  کنهیهنوز حرکت نم نینور هم اومد اما کاب -

 ها رو زدم.  از دکمه یکی یرو

 .  میکنیحرکت م گه ید کمیصبر داشته باش  اد،یبه نظر م نطوریا
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پر و    یبا اون لبها یوقت کنمیرو هم تو شلوارم حس م یگهایمن حرکت د خب

 ی گوشتالود لبخند م

تنش   یبه باال رو نییدور از پا کی! چشمهام، ی. خواهشا بازم لبخند بزن، لعنتزنه

   یقهیمانور دادن. 

نداشتم   ینظر چیکرده بود. ه نییرو تز کشیو بار فیاون گردن ظر یبه خوب بلوزش

 چقدر   نکهیدرباره ا

 باشه.   ریدلپذ دیاون پوست حساس با دن یمک

  میخواه یتونستم مخش رو بزنم. اوه پسر، مطمئنا ما باهم لحظات پرشور دیشا

 داشت.  

   ؟یکدوم طبقه بر یخواست یخب قبل از خراب شدن آسانسور، م -

 و چهارم.   یطبقه س -

. کنهیمن کار نم یکه برا  دونمیکه متعلق به منه بره؟ م یبه طبقها خوادیچرا م ؟یچ

   نیچون محاله ا

 برن.  ادمیو چشمها از  بایز صورت

  ؟یکنیخب، اونجا کار م -

 ! رمیخر پول به اونجا م یبا آقا ری مصاحبه دلپذ هی یدر واقع برا  -
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و با   کنمیمن آسون باشه! سرم رو کج م یبرا  ستیقرار ن نیاوه ا  د؛یچی به هم پ شکمم

 حالت احمقانه  هی

 :  پرسمیم یا

 ؟» ی«با ک 

Montague  - کل طبقه  یگذار هیعامل شرکت سرما ر یعقل کل، مد تِیدِکستر ترو .

 آخر متعلق به   ی

 .  اونه

 . دیبه گوشمون رس نیکاب رون ی از ب یبلند مرد  یمرتبه صدا کی

 ساختمان.  راتیاون داخله؟ من چاک سانسون هستم، مسئول تعم یکس -

 فورا گفت:   دختر

 ! میکرد ریگ نجایبله، بله... ما دو نفر ا -

وارد   یکردن خراب ری. کارگرها در حال تعمنیرو حفظ کن تون یخوبه، لطفا خونسرد -

    یشده هستن، ول

 نجایاز ا عتریکنم تا شما رو سر یشما وجود نداره؛ ما تمام تالشمون رو م یبرا یخطر

 . میخارج کن

 و گفت:  دیکش یراحت نفس
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 بهتر »   عتریممنون. فقط هر چه سر یلی«... ممنونم، خ 

 . دیدوباره آسانسور صبور باش یبرم خانم، لطفا تا راه انداز دیبا گهیمن د -

 یز یمن چه چ یمن رو نشناخته، اصال درباره افهیبدونم چطور ق خواستیدلم م یلیخ

   دونه؟یم

رو بچه خر پول   اروی نیچرا ا یراست م؛یر یم رون یب نجایما سالم از ا ن،یاز ا  نمیخب، ا -

   ؟یزنیصداش م

خرچنگِ طماع )خرچنگ در فرهنگ   هیکه اون مثل  نهیکه من ازش دارم ا یتصور -

 نماد افراد   یغرب

که با قاشق نقره غذا   یی.( هستش، از اون آدمهاباشدی م سیپولدوست و خس طمعکار،

 و  خورن یم

 ... دمشیهرچند من تا حاال ند ادیاسم بهش م نیخدمتکارم همه جا باهاشونه، ا چندتا

عکس جلد  ی. همونطور که از رویداشته باش یقضاوت بد  دیظاهر آدمها نبا یاز رو -

  شهیکتاب نم

همه بدِ، پس   نی. اگه ایشناسیداخلش نوشته شده. تو هم که اون رو نم یچ دیفهم

   یخوایچرا م

  ؟یمصاحبه کن باهاش
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Finance  -  و تجارته کار   یهگذار ی، که مربوط به سرما   یمجله تجار یمن برا

 Time  یدلم م کنم،یم

مرد مرموز اومدم. اون بعد از فوت پدرش   نیبشم پس سراغ ا دهیتو کارم د خواست

 رو  هاشییتمام دارا

 ای یعکس یموفق به مصاحبه باهاش نشده. حت  یتا به حال کس یارث برده ول  به

   یعهایشا نیکوچکتر

که   شمی م ینفر  نیحساب من اول نی. پس با ا ستیمجالت ن ای نترنتیازش تو ا هم

 باهاش مصاحبه 

 . کرده

  یبودم مطمئنا حت  دهیکه پوش یورزش یلباسها   نیکنم. با ا یگرفتم باهاش باز میتصم

  کنهیفکرشم نم

 بودمشون.    دهیکه بارها پوش یبا شلوار ورزش شرتیت هیآدم پولدار باشم؛  هیمن  که

 اسمت رو بدونم؟   تونمیم -

 جورج.   انکایب -

بود و حاال صبح زود اومده بود  دهیدستم رس شیدرخواست مصاحبهاش دو روز پ لیمیا

 تا بتونه اول وقت  
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 مصاحبه رو داشته باشه.   اون 

   ه؟یاسم تو چ ؟یتو چ -

 من  اسم... من اسم - … 

Reed نگاهم به برچسب پالک آسانسور افتاد، ».   ستادمیوا خی» س ساتیشرکت تاس . 

 نی جا بزنم؛ در ا انکاستیب لیکه باب م یپسر معمول  هی یخودم رو جا تونمیم یکٱ

   تونمیصورت م

 خوش بگذرونم.  یقرار بزارم و کل باهاش

کار   شمیو ش ستیبا دوچرخه هستم و االنم تو طبقه ب کیپ  هی*، من دیر یاسمم جِ -

 دارم. 

 .  دهینشونش م ی)منظورش ظاهر و پوشش پسرست( به خوب  جیپَک  نیخب ا ه،ٱ - 

نشونت  تونمیداره( م هاش ضهیهم دارم)اشاره به آلت و ب یمخف یعال جیپک هیمن  -

 بدم. 

 سرخ شدن. حاضرم شرط ببندم که اون واقعا به من جذب شده.   عایسر هاش گونه

  کنهیم رییو رنگ پوستش تغ زنهیپلک م   کنمینگاهش م یکه وقت یرو از حالت نیا

 من  ا،ی. خدادمیفهم
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گذاشتم. باالخره آسانسور شروع به حرکت کرد و من به خاطر دروغم   ریتاث روش

 مجبور شدم طبقه  

 بشم.    ادهیپ شمیو ش ستیب

 خارج بشم گفتم:   نکهیاز ا قبل

 

 جهت دانلود فایل کامل و خرید آن روی دکمه زیر کلیک کنید
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